Jaarbericht 2018 Stichting Het Kloosterhuis
2018 was het jaar waarin we op drie momenten stil stonden bij ’25 jaar Het Kloosterhuis’. We
startten in april met het symposium ‘geïnspireerd wonen’. Met ongeveer 80 mensen gingen we naar
aanleiding van drie korte inleidingen in gesprek over ‘leven in gemeenschap’ vroeger, nu en in de
toekomst. In de onderlinge gesprekken kwam naar voren dat gemeenschapszin opnieuw en nog
steeds gewaardeerd wordt. Zowel het Kloosterleven van de zusters als het leven in ‘Het Kloosterhuis’
nu laten andere vormen van samenleven zien en zijn o.a. in de verwijzing naar spiritualiteit een
voorbeeld van hoe het ‘ook’ kan. Benadrukt werd om daarbij vooral ook open te blijven staan voor
wat jongeren in gemeenschappen als de onze zouden kunnen zoeken en vinden, opdat we
continuïteit kunnen waarborgen.
In juli vierden we het 25 jarig bestaan met een picknick voor het dorp. Onder de walnoten en
sierappelbomen ontmoetten we elkaar aan een rijke dis van zelfgemaakte gerechten. Voor herhaling
vatbaar. Oud-gasten waren welkom in oktober. In de afgelopen 25 jaar hebben we in de
gastenkamers aan ruim 200 mensen tijdelijk woonruimte geboden. Fijn en bijzonder om mensen van
langer en minder lang geleden weer terug te zien. De jubileumactiviteiten konden steeds (deels) in
de tuin plaatsvinden, bijzonder mooi.
Niet alleen vanwege het jubileum maar ook door momenten van vieren (een 50 jarig huwelijk, het
vieren van een bijzondere verjaardag en het samen (bij)dragen aan de expositie ‘kunst van het
geloven’) en de ernstige ziekte van één van de vaste bewoners stond 2018 in het teken van leven in
gemeenschap. Vijf en twintig jaar met een stabiele vaste bewonersgroep het pand bewonen en de
stichting vormgeven kwamen op deze manier samen. Dankbaar deelden we wat er is en geweest is.
We ervoeren dat we ‘er (voor elkaar) zijn’ en dat we elkaar aanwezig weten bij ziek-zijn of overlijden
van naasten en andere mooie en minder mooie zaken die het leven brengt.
Denkend aan de huisvergaderingen zal 2018 de boeken ingaan als het jaar van de bezinning op de
statuten. Om de continuïteit van onze huidige samenlevingsvorm en besliscultuur te bestendigen
onderzochten we de mogelijkheid om deze vast te leggen in de statuten. We bogen ons over de
betekenis van de term ‘dienstwoning’, over de samenstelling van het bestuur, over de reglementen
en de contracten. Het vastleggen van onze praktijk waarin bij het nemen van besluiten de
huisvergadering unaniem instemt en bepalend is, bleek uiteindelijk niet realiseerbaar. De bezinning
heeft ons niet alleen in het updaten van contracten en reglementen veel opgeleverd. In een bijlage
aan onze contracten zal de besluitvormingscultuur beschreven worden. Naar we verwachten zullen
kleine aanpassingen aan de praktijk van ons overleg ertoe bijdragen dat we deze belangrijke
aspecten van onze gemeenschap ook naar de toekomst toe vast kunnen houden.
Twee andere thema’s die tijdens de huisvergadering ruim aandacht kregen waren: duurzaamheid en
financiën. Al vele jaren denken we na over hoe we het energie verbruik in huis kunnen reguleren.
Isoleren van zolders, muren en ramen, al dan niet gaan werken met zonnepanelen of grondwarmte.
Begin 2018 besloten we dat we hiervoor uitgebreid en duurzaam advies nodig hadden. We gingen
hiertoe in zee met Groene Grachten. Na een uitgebreide inspectie zullen zij komen met grotere en
kleinere adviezen. Een eenvoudig advies rond reflectie van warmte van de verwarmingen brengen
we inmiddels al in de praktijk. Aan de grotere veranderingen - rond gebruik van andere
energiebronnen bijvoorbeeld – zijn grote investeringen gebonden. In dat licht is het geruststellend te
weten dat we financieel gezond zijn en goed op weg om de verschillende hypotheken af te lossen.
Dat we daar goed toe in staat zijn maakt het afsluiten van nieuwe leningen ten dienste van die
investeringen in duurzaamheid (en de ontkoppeling van gas bijvoorbeeld) in de toekomst mogelijk.

Ondertussen gaan de klussen in huis en tuin gewoon door. Het allerlaatste stukje ‘oorspronkelijke
zustersgang’ werd in 2018 voor een opknapbeurt onder handen genomen, de lambrisering van de
gangen op de begane grond is een voortgaande klus bij klusweekenden, kamer 5 en 3 werden na
intensieve bewoning goed onderhanden genomen. Het huis werd rolstoelvriendelijk(er) gemaakt.
In de tuin moesten we wennen aan de nieuwe situatie zonder de sparren langs de muren. Uitdunnen
en aanplant in de ‘bosperkjes’ als ook het minder onderhoudsintensief maken van de tuin zijn een
voortdurend punt van aandacht. De droogte die de zomer met zich meebracht heeft er toe geleid dat
we zijn gaan nadenken over een permanent systeem van bewatering. Voordeel daarvan is dat we
minder zullen struikelen over de zware slangen die in de tuin liggen en dat de moeilijk bereikbare
stukken dan ook permanent aandacht zullen krijgen. In de tuin is de bijentuin inmiddels meer en
meer een bezienswaardigheid geworden. Vanaf een bankje kan, vanachter een raam, gekeken
worden naar de bezigheden van de bijen rond de kasten, het watertje en alles wat daar bij en rond is
aangelegd. Informatie rond de bijen komt in 2019 beschikbaar. Echt een aanwinst voor de tuin.
Ook dit jaar kwam de paashaas verschillende keren langs in de tuin. Deze werd tevens bezocht door
een groep fotografen met hun modellen en we hebben het verzoek gekregen of er ook macrofoto’s
in de tuin gemaakt mogen gaan worden. Ook vanuit het schilderatelier in de refter werden tuin en
huis voor het maken en exposeren van werken gebruikt. De koffie en lunchmomenten van de
cursisten in tuin en huiskamer passen prettig in Het Kloosterhuis. Op aanvraag werden enkele
rondleidingen verzorgd en ook op het verzoek van Brabants erfgoed om deel te nemen aan een
scholenproject waarin we kinderen vertellen over het leven in het klooster, hebben we positief
geantwoord. Naast de eigen – goed bezochte – concertserie in de kapel (zie voor de nieuwe
concerten onze website: www.hetkloosterhuis.nl) werd de kapel gebruikt voor meditatieve dans,
reiki, helende klinkers en Taizévieringen. Na een pauze van een jaar was er in november opnieuw een
zangworkshop van Jan Joost van Elburg. In het kader van ‘de kunst van het geloven’ vond in de tuin
de opening van de manifestatie plaats en in de kapel het ochtendglorenconcert. Tijdens die
manifestatie exposeerde Birgit Cauer een speciaal voor de kapel gemaakt kunstwerk rond het
ontstaan van het leven.
We vingen in 2018 24 gasten op. Opmerkelijk was de veelheid aan nationaliteiten. Hoewel de keuze
om drie kamers te bestemmen voor opvang van meerdere personen (met name ouder(s) met
kind(eren)) er soms toe leidt dat de meerpersoonskamers enige tijd leeg staan, zijn we tevreden met
de dynamiek die de diversiteit in gasten met zich meebrengt. In de appartementen in de boerderij is
na het vertrek van Anne, Timo komen wonen. Hij voelt zich gelukkig thuis. De samenwerking met
Dichterbij die ondersteuning verleent aan de bewoners van de appartementen blijft onder onze
aandacht en verloopt wederzijds naar tevredenheid. Daar zijn we erg blij mee.
Al met al was 2018 voor Het Kloosterhuis een veelkleurig jaar waarin we elkaar, onszelf en de
gemeenschap op andere wijzen hebben leren kennen. We keken terug en vooruit en werden bepaald
bij het ‘nu’ van het bestaan door ziekte, geboorten en overlijden in naaste of familiekring. We zijn
dankbaar voor de samenwerking met velen en zullen in 2019 voortgaan met het vormgeven aan
Stichting Het Kloosterhuis.

